ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTHYRNING AV KANOTER	9. Åtgärder vid fel, skada eller förlust
	Vid fel eller skada på kanot eller tillbehör, liksom vid 
1. Villkoren avser yrkesmässig uthyrning till 	förlust av kanot eller tillbehös, åligger det hyresmannen
konsument och gäller för:	att snaras möjligt underrätte uthyraren. Uthyraren skall
- kanoter som uthyres för enskillt bruk	efter en sådan underrättelse ofördröjligen meddela
- hyrestid om en dag eller längre	hyresmannen villka åtgärder han skall vidtaga.
	
2. Beställning	10. Hyresmannens ansvar vid fel, skada eller förlust
Bställningen är bindande för båda parter när avtal är 	Hyresmannen är skyldig att ersätta förlust eller skada på 
undertecknat eller uthyraren skriftligen bekräftat 	kanot och utrustning. Alla skador i forsar klass 3-6 är 
hyresmannens beställning.	hyresmannen helt ansvarig för skadan, även om skador 
	uppkommer i andra vatten än vad som är ordinarie 	
3. Kanotens användning	vatten. Skador på kanoter som uppkommit på sträckan
Kanoten får användas i Voxnan, Loån & Gryckån om	Siksjön - Hylströmmen bekostas helt av hyresmannen.
ej annat avtalats i det enskillda fallet. Hyresmannen får	Priser vid förlorad utrustning:
inte hyra ut kanoten till annan utom enligt vad som sägs   	Kanot 13 500:- Paddel 600:- Flytväst 500:-  
i punkt 6 angående överlåtelse av kontrakt före 	Kanotvagn 1150:- Packtunna 500:-. Vid bärgning som 
hyrestidens början.	genomförs av uthyraren är timpriset 750:- / påbörjad tim.
	+ 25:-/km i resekostnad. Lagning av kanot eller 
4. Betalning	utrustning är ett fastställt timpriis på 350:- / timme + 
Uthyraren äger rätt att begära att hyresmannen vid 	materialkostnad, som uthyraren kan tillgodoräkna sig.
avtalets ingående erlägger en bokningsavgift 
uppgående till:	11. Uthyrarens ansvar vid fel, skada eller förlust
20% av den totala hyran 30 dagar före hyrestiden	Om fel, skada eller förlust av kanot eller tillbehör 
30% av den totala hyran 29-14 dagar före hyrestiden	uppkommer under hyrestiden, och hyresmannen inte
40% av den totala hyran 13-7 dagar före hyrestiden	är ansvarig enligt föregående punkt, har hyresmannen 
Hyra utöver bokningsavgift betalas senst vid hyrestidens	rät till skärlig ersättning för skada som han åsamkats
början om inte annat avtalas i det enskilda fallet. Om inte 	på grund av felet, skadan eller förlusten, utom då 
hyran betalas i rätt tid har uthyraren rätt att debitera 	uthyraren kan visa att han själv inte varit försumlig.
dröjesmålsränta enligt räntelagen. Uthraren har rätt att	Avtalet får dock inte hävas om felet, skadan eller 
 häva avtalet om inte hyresmannen betalar i rätt tid och 	förlusten endast är av ringa betydelse för hyresmannen
förseningen inte är av liten betydelse för uthyraren.	eller om uthyraren dagen efter underrättelse om 
Hyresmannen är då ersättningsskyldig men hela 	händelsen lämnar likvärdig ersättningskanot eller 
hyresbeloppet om inte knaoten kan hyras ut till annan.	reparerar kanoten.
	
5. Avbeställning 	12. Återlämnande i förtid pga sjukdom etc
Om kanoten avbestäles senare än 7 dagar före hyrestiden	Vid dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande  
men tidigare än 24 timmar innan, har uthyraren rätt att 	omständighet som under hyrestiden drabbar 
tillgodoräkna sig 50% av den totala hyreskostnaden.	hyresmannen eller någon i dennes familj äger
Om kanoten avbeställes innom 24 timmar före hyrestidens 	hyresmannen rätt att återlämna kanoten före 
början har uthyraren rätt att tillgodoräkna sig 80% av	utgången av den överenskommna hyrestiden.
den totala hyreskostnaden.	Utnyttjad hyrestid skall därvid anses löpa till dagen efter
	återlämnandet. Sjukdom etc skall kunna styrkas genom 
6. Överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början	läkarintyg eller liknande.
Hyresmannen har alltid rätt att, istället för avbeställning,
överlåta hyresontraktet till annan person om inte uthyraren 13. Återlämnande vid hyrestidens utgång mm
har grundad anledning till att vägra godta denne som 	Hyresmannen skall vid hyrestidens utgång återlämna 
hyresman. Den ursprungliga hyresmannen blir därmed fri 	kanoten på den plats där den avhämtades, om annan 
från alla åtaganden gentemot uthyraren.	plats inte överenskommits. Kanoten skall lämnas väl 
	städad och i samma skick som vid avhämtandet bortsett
7. Kanotens skick och utrustning	från normalt slitage. Uthyraren och hyresmannen skall 
Det åligger uthyraren att vid hyrestidens början att 	om möjligt gemensamt besiktiga kanoten. Kan 
avlämna den avtalade kanoten i sjövärdigt och i övrigt 	hyresmannen inte återlämna kanoten i avtalad tid skall 
funktionsdugligt skick samt försedd med erforderlig 	han omedelbart underrätta uthyraren. Medger inte 
säkerhetsutrustning och beställd extrautrustning. Sedan 	uthyraren att hyrestiden förlängs eller om kanoten 
är det kundens ansvar att den återger i  samma skick.	återlämnas på annan plats än vad som överenskommits,
	utgår hyran med dubbelt belopp från och med dagen
8. Försenad eller felaktig leverans	efter den då kanoten skulle åtelämnats till och med 
Tillhandahåller inte uthyraren kanoten i avtalsenligt skick 	dagen då den återställs till uthyraren.
och med avtalad utrustning vid den tidpunkt som 
övernskommits,är hyresmannen berättigad till sådan 	14. Leder
nedsättning av hyra som svarar mot förseningen. 	Uthyraren är skyldig att tillhandahålla ledbeskrivning för 
Om rättelse inte sker innom 3 timmar från avtalad tidpunkt, 	ordinarie lederna. Hyresmannen är skyldig att innan 
har hyresmannen rätt att häva avtalet. Hävningen får dock	avfärd läsa igenom ledbeskrivningen och följa den och
inte ske om felet endast är av ringa betydelse för 	dess rekomendationer. Klassningen av forsarna är 
hyresmannen eller om uthyraren innom 3 timmar från 	gjorda av Sven-Olov Wallin på ACRON  i sammarbete
avtalad tidpunkt tillhandahåller annan likvädrig kanot eller	med Voxnadalens Kanot & Camping, klassifiseringen är
utrustning. Hyresmannen är skyldig att anlända avtalad 	gjord vid normalt vattenstånd, och kan ändras i samband
plats vid rätt tidpunkt, om så inte skulle ske kan 	med lågt/högt vattenstånd. Allemansrätten gäller!!
hyresmannen få vänta till tid finnes för transport osv. 
Uthyraren är skyldig att ge hyresmannen skärlig ersättning All paddling sker på egen risk!!!!
för den skada han åsamkats genom förseningen, utom då
uthyraren kan visa att förseningen inte beror på	Välkommen på en kanotresa med 
försummelse från hans sida. 	Voxnabruks Kanot & camping
Motsvarande gäller om avtalet hävs. 



